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פתח דבר

עיקר  את  משקפת  אחת  כמקשה  והצגתם  בעבר  אור  שראו  מאמרים  ל״ה  בזה  מובאים 
מחקריי בתחום המסורה ודקדוק ימי־הביניים, ובהם גם מאמרים שראו אור בלשון אחרת 
)אנגלית(. להוציא מן הכלל מאמר אחד )= ל( שמסיבות הזמן והמקום לא ראה אור עד 

רסומם הראשון של שאר המאמרים צוינה בעמ׳ 438-436(. הנה )אכסניית ּפִ
עשויים,  הם  אחד  מעור  לא  רב  כה  זמן  בטווח  לאור  שיצאו  מאמרים  הטבע,  בדרך   
מערכת המושגים בהם השתנתה על־פי מנהגי הזמן והמקום, ועמלתי לא מעט להאחיד 

אותם במידת האפשר ולהתאימם למינוח שהשתנה.
המאמרים סדורים בשמונה שערים – עניינם חקר המסורה ודקדוק ימי־הביניים.

בדרך כלל, לא טרחתי להיכנס לתחומים שהוכרעו במחקר, אף שלמראית ֵעין המעיין 
הלא־מקצועי אולי היה ראוי להפריך אותם שם. המעיין יראה, למשל, את תשובתי לד״ש 

לוינגר )בקיצורים הביבליוגרפיים: דותן, כא״צ ודקה״ט(.
לספר רשימת קיצורים ביבליוגרפיים אחת, והיא באה בעמ׳ 435-412.

תודה מקרב לב למי שנתנו את ידם לתמוך בי בהכנת המאמרים לדפוס, עוזרתי שנים 
רבות נורית רייך ובני צבי דותן שידם רב להם בספר זה. כמובן, ידידי היקר פרופ׳ משה 
של  לאור  ההוצאה  בית  לבין  ביני  ותיווך  סייע  מחלה  בעת  כוחי  שתש  שבזמן  בר־אשר 

מוסד ביאליק והיה מועיל מאוד בתרומתו להופעת הספר.
רבה,  בדייקנות  הספר  את  ועימדה  שסידרה  ירושלמי  לשולמית  התודה  יאתה  גם 
ולאורית ורטהים־אלירז, הממונה על ההוצאה לאור, שליוותה את מלאכת הספר, מראש 

ועד סוף, בנפש חפצה ובהׂשאת עצות טובות.
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